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Mandat: 
 
I intensjonsavtalen mellom Eide og Fræna kommune står blant annet følgende:  
 

Familiens hus er et tverrfaglig kommunalt tilbud som skal ivareta psykisk og fysisk 
helse hos gravide, barn og ungdom. Kommunens primære helse- og sosialtilbud rettet 
mot barn, unge og deres familier samordnes, samlokaliseres og forankres lokalt. 
Målsettingen er at familiene skal møte en helhetlig og familiestøttene tjeneste i et og 
samme hus.  

 
Med bakgrunn i dette er det viktig at Prosjektet Hustadvika kommune starter opp arbeide 
med å utrede et Familiens hus. Forutsetningen for et slikt hus er at det skal rettes mot barn, 
unge og deres foreldre. Den arbeidsgruppens om blir opprettet innhenter fagkompetanse fra 
organisasjonen i begge kommunene ved behov. Det oppfordres også til å undersøke hvordan 
«Familiens hus» er organisert andre plasser.  
 
I forbindelse med Fræna kommune sin behandling av PROF-planens handlingsdel ble 
følgende vedtatt den 14.12.2017, i punkt 2:  
 

Det bes om at det blir startet et arbeid med å vurdere av hvordan pleie- og 
omsorgstjenesten skal være organisert og strukturert. Det bør etableres et samarbeid 
med Eide, slik at den nye kommunen blir sett under ett. Til dette arbeidet må det 
søkes om ekstern bistand fra aktører som har god kunnskap på området. Når dette 
arbeidet er fullført, skal sak om dette fremmes for politisk behandling.  

 
Prosjektgruppen for Hustadvika kommunen ved Anne Thorsrud, Sverre Hovland og Jan 
Morten Dale ba om en samtale med enhetsleder Karianne Naas Vestavik den 19.01.18 for 
klargjøre om Familiens hus inngikk i dette vedtaket. Hun orienterte at vedtaket KUN skulle se 
på institusjonstilbudet og omsorgsbolig tilbudet til eldre. Noe hun også orientert var 
kommunestyrets hensikt med vedtaket.  
 
Prosjektgruppen for Hustadvika kommune vurderer at arbeidet med Familiens hus kan 
iverksettes uavhengig av det arbeidet som blir initiert som et resultat av vedtak av 
14.12.2017. Arbeidsgruppen bes derfor å se bort fra dette vedtaket i besvarelsen av 
mandatet gitt under. 
 
Ut fra intensjonsavtalen bes det utredet følgende:  

  Hva skal Familiens hus i Hustadvika kommune inneholde av kommunale oppgaver.  
  Hvorfor skal disse oppgavene inn i Familiens hus?  
  Hvilken forutsetninger må være tilstede for at Familiens hus skal gi foreldre og barn 

et helhetlig tilbud som er lett tilgjengelig og støttende?  
 Hvordan kan Familiens hus bidra til at vi jobber enklere, smartere og mer effektivt 

innenfor de gjeldene rammene.  
 
 



Tidsplan: Arbeidsgruppen blir opprettet den 26.01.2018, og ferdig rapport skal leveres 
prosjektgruppen for Hustadvika kommune 01.05.2018  
 
Fra Prosjektgruppen for Hustadvika kommune foreslår en følgende tentative tidsplan: 
 
Dato:     Tidsplan: 

15.01.18 Oppstartsmøte 
26.01.18 Opprette arbeidsgruppe med mandat 
 Arbeidsgruppen jobber etter egen plan 
16.03.18 Møte/delrapport prosjektgruppen 
 Arbeidsgruppen jobber videre 
10.04.18 Dialog med fellesnemnda sammen med psu 
21.04.18 Møte / delrapport prosjektgruppen 
01.05.18 Ferdig rapport 
22.05.18 Sak om Familiens hus opp i fellesnemnda 

 
  
  
Treffpunktene for arbeidsgruppen blir arbeidsgruppens ansvar å organisere og avtale. Leder i 
arbeidsgruppen tar ansvar til å avtale treffpunkt med prosjektgruppen for Hustadvika 
kommune jfr. den tentative tidsplan over. Kontaktperson er Jan Morten Dale. 
 
Innstillingsmyndighet:  
Prosjektleder Anne Thorsrud innstiller til beslutningsmyndigheten.  
 
Beslutningsmyndighet:  
Fellesnemda for Hustadvika kommune.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Arbeidsgruppe:  
 
Arbeidsgruppeleder: Leif Arild Lervik, Eide kommune  
 
Deltakere:  

 Iren Stranden (nestleder)Fræna kommune  
 Marita Jacobsen, Fræna kommune  
 Ingrid O. Krekvik, Fræna kommune  
 Ellen Krakeli (møtesekretær) Eide kommune  
 To representanter fra Arbeidstakerorganisasjonene  

Kari Holten, NSF. Vara: Ørjan Kalliainen, FO  
Martin Magerøy, FO Vara: Tone Rånes, Fysioterapiforbundet.  

 

Arbeidsgruppens arbeid 

Arbeidsgruppen har hatt 5 møter, og besvart spørsmålene i mandatet etter beste evne. 
Arbeidsgruppen ser at mandatet går lite inn i tjenestenes arbeidsform og arbeidsmetoder.  

Arbeidsgruppen har vært i kontakt med 6 andre kommuner som har etablert Familiens hus, 
for å høreandres erfaringer de har gjort seg.  

Arbeidsgruppen har kartlagt plassbehov for alle tjenestene som er tenkt inn i huset, antall 
ansatte, kontorer, møterom, fysioterapirom mm. (Jf. vedlegg). 

 

 



Kommunale tjenester til barn og unge:   
 
Samhandlingsreformen er vedtatt og gjelder også barn, unge og deres familier.  Regjeringen 
vil i langt større grad enn tidligere prioritere helsefremmende tiltak, forebygging og tidlig 
intervensjon. Innsatsen skal settes inn før sykdom får utvikle seg. Det gjelder fysisk så vel 
som psykisk. Den sentrale arenaen er kommunene hvor folk bor og det er her samhandling 
og kontinuitet skal bygges ut. Familiene skal kjenne at tjenestene henger sammen.  
 

 

 

Familiens hus: 
Arbeidsgruppen går for å etablere Familiens hus i Hustadvika kommune. 

Målgruppen er barn, unge (0-18 år) og deres foreldre. 

Et hus – der en sikrer gode fagmiljø, med tilstrekkelig kompetanse innenfor det enkelt 
fagområde, og med et godt tverrfaglig samarbeid.  

Mest verdifulle er de helsefremmende og forebyggende tiltak som settes inn overfor barn 
og deres nærmeste omgivelser – familien. Jo yngre barna er, desto mer lønnsomt. 
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1.Hva skal Familiens hus i Hustadvika kommune 
inneholde av kommunale oppgaver. 

 
Følgende tjenester skal inn i Familiens hus: 
 
 Mottak/ekspedisjon/servicekontor  
 Helsestasjon- og skolehelsetjeneste 

- Helsesøster 
- Jordmor 
- Helsestasjonslege 
- Fysioterapeut 
- Ernæringsfysiolog 
- HOPP (helsefremmende oppvekst) koordinator for skole og 

barnehage* 
 

 Vaksinasjonskontor 
 Flyktninghelsetjeneste 
 Familiekoordinator 
 PPT 
 Familieterapeut 
 Psykolog og psykisk helse til barn og unge 
 Barnevernstjenesten 
 Tiltak funksjonshemmede (0-18 år) 
 Fysioterapitjenesten 

- Frisklivssentral 
  Ergoterapitjeneste 

*HOPP koordinatorene er ansatt i helsestasjon- og skolehelsetjenesten som koordinator 
og sikrer at gjeldende anbefalinger for fysisk aktivitet blir gjennomført i barnehagene og 
skolene. 
 
Deler av tjenesteproduksjonen i disse tjenestene vil også foregår utenfor Familiens hus i 
oppsøkende virksomhet.  
 
Flere av de Familiens hus arbeidsgruppen var i kontakt med har en møteplass ofte kalt 
«Åpen barnehage»: Tilbudet er åpent for alle foreldre og barn, og er et 
nettverksskapende lavterskeltilbud og retter seg spesielt mot de som ikke har 
barnehageplass, ny tilflyttede og flyktninger. Åpen barnehage har åpent faste dager og 
kan gi et variert tilbud både med aktiviteter, lek og informasjon der forskjellige tjenester i 
kommunen bidrar (for eksempel bibliotek, kulturskole). Målet er sosialisering, og å skape 
gode relasjoner. Fræna har prøvd å ha åpen barnehage tidligere, men behovet for et slikt 
tilbud var lite. Siden det i dag er full barnehagedekning, så anbefaler arbeidsgruppen å 
ikke etablere et slikt tilbud i Hustadvika kommune.  
 



2. Hvorfor skal disse oppgavene inn i Familiens hus? 
Formål med Familiens hus: 

Familiens hus skal være en organisatorisk løsning som for det ene senker terskelen for å ta kontakt 
med tjenestene i kommunen. For det andre vil man øke tilgjengeligheten til tjenestene ved at 
tilgangen til dem er samlet på ett sted og at samhandlingen mellom tjenestene blir bedre  

Mål:  

Målsettingen er å fremme trivsel og god helse hos barn, unge og deres familier, samt å styrke barn og 
unges oppvekstsvilkår, gjennom å:  

– Utvikle gode, samordnede og tverrfaglige tjenester til brukerne.  

– Èn dør inn, tilby lett tilgjengelig støtte og tiltak fra flere tjenester under samme tak 

– Øke muligheten til å samordne tverrfaglig støtte for å styrke foreldre i deres omsorgs- og 
oppdragerrolle, hjelp til mestring av eget liv. 

Virkningene av en slik organisering bør være at tjenestene blir mer effektive gjennom at barn og 
familier får hjelp så tidlig som mulig.  Et annet viktig perspektiv er at samlokalisering av 
tjenestetilbudene vil gi en synergieffekt gjennom intern kompetanseheving innad i Familiens hus. 
Dette vil komme alle innbyggerne i Hustadvika kommune til gode. 

Familiens hus skal også samarbeide med andre tjenester i kommunen.  
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3. Hvilken forutsetninger må være tilstede for at 
Familiens hus skal gi foreldre og barn et helhetlig 
tilbud som er lett tilgjengelig og støttende?  
 

De samlede tjenester til barn og unge er lovpålagte oppgaver for kommunene. Barnas samlede 
behov må gå foran de enkelte tjenesters og sektorenes behov. Tjenestene må være tilgjengelige. De 
må være der barna bor, og bidra til at barn og unge får gode oppvekstsvilkår. Skillene mellom 
etatene og sektorene som hver for seg har ansvar for barns nærmiljø, velferd, rettigheter, utvikling, 
helse og akademiske kompetanse må bygges ned. 

Forutsetninger: 

 Politisk vedtak og administrativ forankring. 
 

 Lavterskeltilbud: Familiens hus bør være åpent og ha lav terskel for alle barnefamilier i 
kommunen, uavhengig av sosial og etnisk bakgrunn. Dette vil kunne bidra til å redusere 
sosiale helseforskjeller. 
 

 Felles faglig grunnmur der aller forstår og godtar arbeidsformen: Det kan bryte ned 
eventuelle barrierer mellom de ulike tjenestene og skape større fleksibilitet. 
Personalgruppen må sammen utvikle en klar ansvars- og oppgavefordeling, hvor målet er å 
støtte og utfylle hverandre i et profesjonelt samvirke.  
Erfaring viser at tverrfaglig samarbeid bidrar til tydeliggjøring av kunnskap og yrkesroller, 
samt at trygghet i rollen som profesjonell hjelper gir bedre hjelp til brukerne. De som til 
daglig arbeider sammen i Familiens hus utgjør et tverrfaglig team. 

 Taushetsplikt: regulert etter de samme lovverk i Familiens hus som ved tverrfaglig 
samarbeid på alle andre arenaer. Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid kan resultere i 
diskusjoner av juridisk art. Tjenestene i Familiens hus vil være regulert av ulike lover, og alle 
vil være underlagt taushetsplikt. 

 Samlokalisering: er en viktig faktor for å lykkes. Det gir god tilgjengelighet for brukeren, og 
danner grunnlag for styrket tverrfaglig samarbeid mellom faggruppene. I tillegg til formelle 
møter legges det til rette for et uformelt samarbeid. Slik kan man unngå å bruke tid på 
formelle henvisninger og byråkrati mellom tjenestene. Dette er et moment som de ansatte i 
forsøkskommunene fremhever som tidsbesparende og mer effektivt overfor brukerne.  
 

 Tilgjengelighet: avspeiles i beliggenheten til Familiens hus og er en vesentlig faktor for å 
lykkes. Familiens hus bør ideelt sett ligge i nærheten av der folk bor. I små kommuner kan 
det være aktuelt å plassere huset nær sentrum, der øvrige servicetilbud finnes. Skal en 
lykkes med Familiens hus, er det viktig at Hustadvika kommune har gode bussforbindelser, i 
dag er det ikke lett å komme seg rundt i kommunene (Fræna/Eide) med buss. 

 
 
 
 



4.Hvordan kan Familiens hus bidra til at vi jobber 
enklere, smartere og mer effektivt innenfor de 
gjeldene rammene. 

 

 Virkningene av organiseringen til Familiens hus bør være at tjenestene blir mer effektive og 
at barn og familier får hjelp så tidlig som mulig. Dette kan gi både individuelle og 
samfunnsøkonomiske fordeler. Her inngår erfaringene med at forebygging av sykdom og 
skade er en god investering sammenlignet med å sette inn ressurser når problemer har 
oppstått. I forebyggende sammenheng er det viktig at problemer identifiseres så tidlig som 
mulig og at barnet og dets familie får rask tilgang til relevante og virksomme tiltak i forhold til 
aktuell problemstilling.  

 

 Et annet viktig perspektiv er at samlokalisering av tjenestetilbudene vil gi en samlet nytte 
effekt gjennom intern kompetanseheving innad i Familiens hus. Det vil komme alle 
innbyggerne i Hustadvika kommune til gode. Fagutvikling er av stor betydning i Familiens 
hus. Kunnskapsbasert praksis fordrer jevnlig oppdatering i forhold til ny og relevant 
forskning. Det vil styrke teamet i Familiens hus om det bruker felles redskap for tidlig 
identifikasjon av ulik problematikk og at det samler seg om dokumentert effektive og/eller 
evaluerte metoder og tiltak. 

 

 Samarbeid med barn, unge og deres familier (brukermedvirkning) er viktig for å få realisert 
brukernes mestring. Foreldre/foresatte har hovedansvaret for barnet, og involvering av 
familien og styrking av deres ressurser vil være avgjørende for at familien utvikler sine 
mestringsferdigheter. Familiens hus kan bidra til en tverrfaglig tilnærming for å styrke 
familiens mestringsressurs.  

 

 Mindre sårbar ved sykdom eller ved utskifting av personale.  

 
 Bedre kontinuitet i tjenestene som blir gitt til innbyggerne. 

 
 

 

 

 
 



 Samlokalisering i 
Familiens Hus: 

Fordeler  Ulemper/utfordringer 

Helsestasjon, Jordmor, fysio og 
lege. 

Samlokalisering i Familiens 
Hus vil være en styrke 

Tettere samarbeid 

Effektivitet, bedre 
utnyttelse av ressurser, 
kunnskap og interesser 

Kunnskapsdeling 

Brukermedvirkning 

 

Skolehelsetjenesten Samlokalisering i Familiens 
Hus vil være en styrke 

Tettere samarbeid 

Effektivitet, bedre 
utnyttelse av ressurser, 
kunnskap og interesser 

Kunnskapsdeling  

Blir mest ute på skolene. 

PPT: 

 

Leder for PPT var med på et 
møte i arbeidsgruppen, for å få 
avklart PPT sin holdning til å 
være en del av familiens hus. 

PPT ønsker å være en del av 
familiens hus. 

Tettere samarbeid 

Effektivitet, bedre 
utnyttelse av ressurser, 
kunnskap og interesser 

Kunnskapsdeling 

Brukermedvirkning 

Bedre kunnskap om PPT 
arbeidsområder gir mer 
«rettere» henvisninger fra 
samarbeidsparter 

PPT får jobbe mer på 
systemnivå 

 

 

Organisatorisk utfordring, 
har tett tilknytning til 
oppvekst/skole/bhg 

Forholder seg til annet 
lovverk enn helse- og 
omsorg 

Familieveileder/Familieterapeut 

Eide kommune har i dag en 
ansatt som videreutdanner seg 
til familieterapeut, ferdig våren 
2018. Hun har pr.d.d 20% 
stilling (en dag pr uke) til 

Lavterskeltilbud 

Forebyggende tiltak mtp 
barnevern 

Sårbart 

Ofte en person 



familieveiledning, resten til 
andre oppgaver. 

Vært et manglende tilbud 
til familier/foreldre over 
flere år 

Samlokalisering i Familiens 
Hus vil være en styrke 

 

Psykolog 

(klinisk som jobber opp mot 
barn og unge og deres familier) 

Hverken Eide eller Fræna har 
psykolog pr. i dag, men det er 
en lovpålagt kommunal 
tjeneste fra 2020.  

Barn og unge bør prioriteres 
når psykologressursene blir 
fordelt i Hustadvika kommune. 

Mestringsenheten som har lyst 
ut etter psykolog tilbyr ikke 
tjenester til barn og unge yngre 
enn 15 år. Skal en psykolog 
også jobbe forebyggende rettet 
mot barn og unge, bør den ha 
tilknytning til familiens hus. 

Lavterskeltilbud 

Forebyggende tiltak mtp 
barnevern 

Vært et manglende tilbud 
til familier/foreldre over 
flere år 

Samlokalisering i Familiens 
Hus vil være en styrke 

Lovpålagt tjeneste fra 
2020 

Sårbart 

Ofte en person 

 

Kommunefysioterapitjenesten 

Siden de yter tjenester til hele 
befolkningen i alle aldre, har vi 
innhentet en uttalelse i fra 
fysioterapitjenesten i Fræna om 
organisering i familiens hus 
eller ikke, se vedlegg. 

(De ønsker å være en del av 
familiens hus, dersom de får 
nok areal). 

 

Lovpålagt del av 
helsestasjonstjenesten 

Samlokalisering i Familiens 
Hus vil være en styrke 

Tettere samarbeid 

Effektivitet, bedre 
utnyttelse av ressurser, 
kunnskap og interesser 

Kunnskapsdeling 

Brukermedvirkning 

Brukergruppe 0-100 

Tjenester også til 
institusjoner og 
hjemmetjeneste 

 

Frisklivsentral 

Sees i sammenheng med 
fysioterapitjenesten. 

 

Til drøfting  



Ergoterapitjenesten 

(lovpålagt kommunal tjeneste 
fra 2020) 

Sees i sammenheng med 
fysioterapitjenesten. 

 

Samlokalisering i Familiens 
Hus vil være en styrke 

Tettere samarbeid 

Effektivitet, bedre 
utnyttelse av ressurser, 
kunnskap og interesser 

Kunnskapsdeling 

Brukermedvirkning 

Brukergruppe 0-100 

Tjenester også til 
institusjoner og 
hjemmetjeneste 

Sårbart om det kun er en 
person 

Barneverntjenesten 

 

 

Samlokalisering i Familiens 
Hus vil være en styrke 

Bedre kjennskap til 
barnevernet 

Tettere samarbeid 

Effektivitet, bedre 
utnyttelse av ressurser, 
kunnskap og interesser 

Kunnskapsdeling 

Brukermedvirkning 

«lukket» tjeneste 

Sikkerhetstiltak for de 
ansatte 

Tiltak funksjonshemmede 

(for barn og unge 0- 18 år) 

 

Samlokalisering i Familiens 
Hus vil være en styrke 

Tettere samarbeid 

Effektivitet, bedre 
utnyttelse av ressurser, 
kunnskap og interesser 

Kunnskapsdeling 

Brukermedvirkning 

Brukergruppe 0 – 100 pr i 
dag i Fræna (tjenester til 
voksne med 
funksjonsnedsettelser bør 
legges til 
hjemmetjenesten eller 
bo/hab.) 

Klinisk Ernærings Fysiolog 

 

Lavterskeltilbud 

Helhetlig forebyggende 
tilbud  

Tettere samarbeid 

Tverrfaglig samarbeid 
rundt barn og unge med 
overvekt og fedme 

Effektivitet, bedre 
utnyttelse av ressurser, 
kunnskap og interesser 

Brukergruppe 0 – 100 
etter hvert (Institusjoner 
og hjemmebaserte 
tjenester) 



Kunnskapsdeling 

Brukermedvirkning 

HOPP Koordinator for skole og 
barnehage 

Lavterskeltilbud 

Helhetlig forebyggende 
tilbud  

Tettere samarbeid 

Tverrfaglig samarbeid 
rundt barn og unge med 
overvekt og fedme 

Effektivitet, bedre 
utnyttelse av ressurser, 
kunnskap og interesser 

Kunnskapsdeling 

Brukermedvirkning 

 

 

 



Ansatte og antall rom – Familiens hus: 

 

 Ansatte i 
Fræna 

Ansatte i 
Eide 

I alt Antall rom/behov 

Fysio/ergo 7 2 9 9 kontorer 
I tillegg til kontor har 
vi per i dag:  
1 stor treningssal 
Venterom (kapasitet 
på minst 15 stoler) 
Garderobe m/ 
dusjmuligheter 
1 behandlingsrom 
med benk 
1 Frisklivskontor 
1 barnerom med 
plass til matte på 
gulv, bred benk. (Bør 
være en vask her.) 

Barnevern 10 4 14 14 + møterom 
PPT 8  8 PPT sitt rombehov: 

7 kontor til 
saksbehandlere 
1 kontor til merkantil 
(vet at det i tilfelle 
blir felles 
ekspedisjon, men jeg 
fører det opp likevel) 
1 møterom 
1 testrom  
1 lager for å plassere 
ulike tester. 

Tiltak funksjonshemmede 1 1 2 2 
Helsestasjon/skolehelse 8 3 13 13 

helsesøsterkontor 
med plass til matte 
på gulvet, vask, 
skrivebord, 
kjøleskap, 
skap/reoler. Bør ikke 
være mindre enn de 
vi har i dag da vi 
allerede nå blir 
tråkkende på barnets 
lekematte på gulvet 
og bruker mye gulvet 
sammen med barn og 
foreldre. Vi skal 
gjøre ulike aktiviteter 
med 4 åringer som 
hoppe, kaste ball, 



synstest (krever min 
3 meter). De minste 
kontorene våre i dag 
er på 13 kvadrat, (3 
m x 4,15m), de større 
på 15 kvadrat. 
 

Jordmor 1 1 2 2  
Jordmorkontor, med 
plass til skrivebord, 
vask, skap, reol, 
undersøkelsesbenk. 
Behov for egen 
skjermet ventesone 
utenfor kontoret og 
lett tilgang til toalett. 
 

Lege   1 1 
behov for skrivebord, 
vask og 
undersøkelselsesbenk 
(dette er i dag i bruk 
2 dager i uken av 
lege og brukes som 
kontorplass andre 
dager både av 
helsesøøster og av 
studenter) 

Merkantil - helsestasjon 2 (50%) 1(50%) 2 2 
Klinisk ernæringsfysiolog 1  1 1 
Hopp – koordinator 2  2 2 
Ekspedisjon/mottak/administrasjon/ledelse 1  3 3 
Venterom    1 

Venterom med god 
plass til både å stelle 
barn, gulvplass til lek 
og sofa til å vente i 
eller amme barn.  
 

Møterom/ audiometrirom    4 i alt 
Ett lite møterom 
(som også kan 
benyttes som 
kontorplass) 
Ett større møterom. 
Audiometrirom. 
(Andre krav for 
lydisolasjon enn de 
andre kontorene) 

Garderober, kantine, arkiv, lager, 
medisinrom, mm 

   Garderobe med 
personaltoalett. 
(Siden helsestasjonen 
er forbeholdt 
innesko, trenger 



personalet en 
garderobe ved 
inngang eller før man 
kommer inn i 
avdelingen) 
Arkiv 
Lager 
Evt eget rom for å 
veie og måle barn 
(har ikke i dag) 
Evt eget medisinrom 
med flere kjøleskap 
for oppbevaring av 
all vaksine (har ikke i 
dag) 
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